AS PREMIUM
1108 T-CBC
TR

GB

Kullanım Kılavuzu
Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı
Kuru Şarjlı El Süpürgesi
Instruction Manual
Multi-function rechargeable dry pick-up
vacuum cleaner with Power-LED-lamp
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Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir AS
PREMIUM 1108 T-CBC Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı
Kuru Şarjlı El Süpürgesi’ni satın almış olduğunuz için
sizi kutlarız.
Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz, ancak
kullanma kılavuzunu okumak icin zaman ayırınız.
Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi
almanız için hazırlanmıştır.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak
şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar
oluşması durumunda ve cihazın, kendi alanı dışında bir
yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir
yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri
Dış Tic. A.Ş., sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu
kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde
saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanma
kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat
cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da paketleri
saklayınız.

Kullanma talimatları
hakkında uyarılar

UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek
tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.
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CE uygunluk
deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC Elektromanyetik
Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne tamamen
uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine
sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve
sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile
üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili
servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip
cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı
kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri
çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu
maddeleri yutmak-boğulmak suretiyle kendilerine zarar
verebilirler!
• Cihazın güç kablosu zarar görmüş ise cihazı kullanmayınız
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
• Cihaz ile deterjan, gazyağı, cam, iğne, sigara külü, su ve
kibrit gibi maddeleri vakumlamayınız.
• Cihaz ısıya maruz kalmamalıdır.
• Cihaz ile nemli ve sıvı maddeleri vakumlamayınız. Cihazı
suya temas ettirmeyiniz.
• Cihazın güç kablosunu prizden çıkaracağınız zaman
kesinlikle kablosundan tutarak çekmeyiniz. Fişinde tutarak
çekiniz.
CİHAZ HİÇBİR ZAMAN FİŞE TAKILI DURUMDA TEK
BIRAKILMAMALIDIR.
Sadece Fakir filtre ve aksesuarlarını kullanınız.
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UYARI!
Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince
yapılmalıdır (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir
işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis
dışında yapılan tamir ve bakımlar sonrasında oluşacak
her türlü hasar ve sorundan Fakir Elektrikli Ev Aletleri
Dış Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

GÜVENLİK

Güvenlik Uyarıları
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Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her
zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel
yaralanmaları engellemek için;
• Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı
farklı bir amaç için kullanmak, cihaza zarar verecektir.
• Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın
voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
• Cihazı şarj durumunda iken kesinlikle boş bırakmayınız.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların cihazı
kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
• Ilk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol
ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise,
cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.
• Cihazın herhangi bir parçasını ya da şarj adaptörünü
açmaya ya da elektrik kablosunu değiştirmeye
çalışmayınız. Cihazı üzerindeki tüm tamir işlemleri Fakir
Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
• Cihazın şarj adaptörünü fişten çekmek için kablosunu
kullanmayınız.
• Cihazın fişinin katlanmasına ya da sıkışmasına izin
vermeyiniz. Cihaz şarj olurken, kablosunun
sıkışmadığından ve sıcak yüzeyler ile temas etmediğinden
emin olunuz.
• Şarj adaptörüne ve kablosuna ıslak eller ile dokunmayınız.
• Cihazı açık alanda kullanmayınız.
• Cihaz ile yanıcı sıvıları, yanan maddeleri (sigara, kül vb.)
süpürmeyiniz.
• Cihaz ile hiçbir zaman cam kırıklarını süpürmeyiniz.
• Süpürgeyi hiçbir zaman doğrudan insanlara ve hayvanlara
tutmayınız.
• Cihazı sadece kendi aksesuarları ile kullanınız.
• Şarj destek ünitesinin üzerinde herhangi bir yabancı
madde ve toz olmamasına dikkat ediniz.
• Kişisel yaralanma ihtimalini ortadan kaldırmak için şarjlı
süpürgenin batarya ve motor bölümlerini hiçbir zaman
açmaya çalışmayınız.
• Cihazı ıslatmayınız,ve suya daldırmayınız ya da
yıkamayınız, banyoda kullanmayınız.
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GÜVENLİK

• Prizdeki tozları düzenli olarak temizleyiniz.
• Aşırı ısınma sonucu, cihaza ve pillerine herhangi bir zarar
gelmemesi için, cihazı şarj halinde iken çalıştırmayınız.
• Filtrenin hava giriş-çıkış kısmına herhangi bir cisim
sıkıştırmayınız.
• Cihaz içindeki pilleri ateşe atmayınız.
• Cihaz kapalıyken bile, elinizi hiçbir zaman dönen parçalara
yaklaştırmayınız. Cihaz çalışmaya başlayabilir.
• Cihazı hava çıkış kanalı ya da çekiş kısmının üzeri
kapalıyken kesinlikle kullanmayınız.
• Cihazı duvara ya da mobilyanıza sert bir şekilde
vurmayınız.
• Cihaz kapalı durumdayken fişini prizde bırakmayınız.
• Cihazı, güneşin altındaki arabanın içi ya da bir ısıtıcının
yakını gibi sıcak bir yerde bırakmayınız.
BU KULLANMA KILAVUZUNU İLERİDEKİ KULLANIMLAR
İÇİN SAKLAYINIZ.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

1-Kolay boşaltım sağlayan emiş başlığı
2-Emiş başlığını ayırma tuşu
3-Toz tankı
4-Toz filtresi
5-LED ışıklı şarj kontrol göstergesi
6-Toz tankı ayırma tuşu
7-Açma-kapama tuşu
8-Tutacak
9-Hava çıkış yeri
10-Batarya yuvası
Aksesuarları
11-Masa/duvar şarj ünitesı- aksesuar
yuvası ile
12-Cihazı şarj ünitesından ayırma tuşu
13-Mobilya fırçası
14-Kenar köşe aparatı
15-Turbo aparat
16-LED lamba
17-Lamba seçme tuşu
18-Adaptör (gösterilmiyor)
19-Araç adaptörü (gösterilmiyor)
20-Taşıma çantası (gösterilmiyor)

Adaptör giriş çıkış
voltaj değerleri
Batarya
Batarya şarj süresi
Kullanım süresi
Ağırlık
Kullanım Ömrü

: 100-240 V AC / 50/60 Hz
: 24 V DC; 0.3 A
: 10.8 V NiMh; 1.5 Ah
: 15 sa
: 20 dk (ortalama)
: 1,07 g
: 10 yıl
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KULLANIM

Duvara şarj ünitesinin
monte edilmesi

1-Şarj ünitesının arka kısmını aşağı doğru çekerek
çıkarınız. (Şekil 1)

Şekil. 1

2-Duvarda prize yakın bir yer belirleyin, uyarıları gözden
geçirin.
3- Şarj ünitesinin arkasını tutarak duvarda denk gelen
yerlere uygun delik açın. (Şekil 2)

Şekil. 2

UYARI!
Vidaları yerleştirmeden önce, şarj ünitesinin elektrik
kablolarını zarar görmeyeceğinden emin olun.
4- Şarj ünitesini duvara monte etmek için kutunun içinden
çıkan dübel ve vidaları kullanın. Dübelleri duvara açılan
hole yerleştirin ve vidaları 3mm kalacak şekilde duvara
sabitleyin. Şarj ünitesinin arka kısmını vidaya yerleştirip
vidaları sıkınız. Daha sonra şarj ünitesinin ön kısmını arka
kısmına takınız.

Şekil. 3

5-Şarj ünitesindeki sol taraftaki adaptör girişine adaptörü
takın. (Şekil 3)
Cihazı arabada, yatta veya karavanda şarj ederken
voltajın 12 V olduğundan emin olun. Adaptörü şarj
ünitesinin sağ tarafındaki girişe takın. (Şekil 4)

Şekil. 4
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Bataryanın şarj edilmesi
DİKKAT!
Cihazı ilk kez kullanmadan önce bataryayı 15 saat şarj
etmeniz gerekmektedir.
Bataryayı ilk kez şarj etmeden önce, bataryadaki kalan
tüm şarjın bitirmeniz gerekiyor. Cihazın açma / kapama
tuşuna basarak bakabilirsiniz. Motor yavaş çalışıncaya
kadar cihazı açık tutunuz.

DİKKAT!
Batarya sadece cihaz kapalı olduğunda şarj olur .

Şekil. 5

5

NOT!
Uzun süre kullanılmamış piller ve yeni piller muhtemelen
tam şarj olmayacaktır. Birkaç kez şarj ve deşarj
döngüsünden sonra batarya tamamen şarj olacaktır.
1) Cihazı şarj ünitesine yerleştiriniz
2) Şarj ünitesini prize takın .
3) Kontrol ekranında 3 LED ışık yanıyorsa şarj oluyor
demektir. (Şekil 5)
Kırmızı ışık yanınca: %0-40 şarj
Sarı ışık yanınca: %40-70 şarj (kırmızı ile birlikte yanar)
Yeşil ışık yanınca:%70-99 şarj (kırmızı ve sarı ile birlikte
yanar)
Batarya tam dolu iken tüm ışıklar yanar.
4) Şarj olurken cihaz biraz ısınır ve herhangi bir sorun
oluşturmaz.
5) Yaklaşık 15 saat sonra şarj ünitesini prizden çıkartın. Bu
işlem elektrik tasarrufu sağlar. Bir dahaki kullanımına kadar
cihaz şarj ünitesinde saklanabilir.

NOT!
Cihaz araba, tekne veya karavanda şarj edilecek ise
araç şarj cihazı kullanılmalıdır.
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KULLANIM

Cihazı çalıştırmadan önce filtrenin yerine oturduğuna ve toz
haznesinin boş olduğuna emin olun.

Çalıştırma

NOT!
Batarya tamamıyla şarj edilmişse, cihaz yaklaşık 20
dakika çalışabilir.
Şarj ünitesinden cihazı
çıkarma;

Cihazı çıkarmak için şarj ünitesinde bulunan ayırma tuşuna
basarak olduğu yerin tersine ve dikey bir şekilde ittirin.

Şekil. 6

12

Açma kapama tuşu
7

Cihazı açmak veya kapatmak için tutma sapındaki tuşa
basmanız gerekmektedir. (Şekil 7)

Şekil. 7

1 kez basıldığında = yüksek güç seviyesi
2 kez basıldığında = düşük güç seviyesi
3 kez basıldığında = kapalı konum

Süpürdükten
sonra

Süpürme işlemi bittikten sonra cihazı kapatıp şarj ünitesine
yerleştirin.
Aksesuar kitindeki aksesuarları istediğiniz gibi
kullanabilirsiniz; Mobilya fırçası ve kenar köşe aparatı.

Şekil. 8
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KULLANIM

Mobilya fırçaların ve
kenar köşe aparatının
kullanımı
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DİKKAT!
Mobilya fırçasını veya kenar köşe aparatını
kullanacağınız zaman cihazı kapatmayı unutmayın!

Şekil. 9

Mobilya fırçasını ve kenar köşe aparatını emiş başlığına
yerleştiriniz. (Şekil 9)
13

14

Kenar köşe aparatı
Kenar köşe aparatı araba ve evdeki dip köşelerde,
mobilyalarda ve benzeri yerlerde kullanılabilir.
Mobilya fırçası
Mobilya fırçasını perdelerde, araba ve ev döşemelerinde ve
benzeri yerlerde kullanabilirsiniz.

Turbo aparat

Turbo aparatı kullanmadan önce toz tankında bulunan
ayırma tuşuna basarak emiş başlığını çıkarmanız
gerekmektedir. (Şekil 10)

Şekil. 10
3
2
1

Şekil. 11

15

Turbo aparatı toz tankına yerleştiriniz, turbo aparattaki
yuvarlak kilidin oturmasından emin olun.
Turbo aparatı çıkarmak için ayırma tuşuna basarak aparatı
çekin.
Turbo aparat elektrik gücü ile dönen fırçalara sahip olup halı,
kilim, döşemeler için uygundur.
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KULLANIM

Şekil. 12

NOT!
İplik, saç, yumak gibi şeyler fırçanın tıkanmasına
neden olabilir.
Tıkanma durumunda cihazı durdurun, turbo aparatı toz
haznesinden ayırın ve tıkanmaya sebep olan iplik, saç veya
yumakları temizleyin.
LED lambanın
kullanımı

Led lamba sayesinde şarjlı süpürgeniz heran bir lambaya
dönüşebilir ve ayrıca flaşör olarak da kullanılabilir.

16
Şekil. 13

6

Ayırma tuşuna basarak toz tankını cihazdan ayırın.
3

Şekil. 14
17

Lamba aparatını gövdeye yerleştirin, yerine oturduğundan
emin olun.
Lamba seçme tuşuna basarak aşağıdaki 3 fonksiyondan
birini seçebilirsiniz;
• 1 kez basıldığında = lamba açık
• 2 kez basıldığında = flaşör açık
• 3 kez basıldığında = lamba ve flaşör birlikte açık
• 4 kez basıldığında = aparat kapalı konuma gelir

UYARI!
LED lamba cihazın açma kapama tuşu ile çalışmaz.
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Temizlik ve Bakım
UYARI!
Temizlik ve bakım için ilk önce cihazı kapatmanız
gereklidir.

NOT!
Cihazın vakum gücünü filtrenin temizliği ve toz
haznesinin doluluğu belirlediğinden her kullanıştan
sonra temizlemenizi öneririz .

DİKKAT!
Cihazı temizlerken temizleme losyonları, temizleyiciler
veya alkol kullanmayın. Cihaza zarar verir.

Filtre ve toz tankının
temizlenmesi

2

6

1

Cihazı sadece kuru veya nemli bezle temizleyin . Eğer
gerekirse toz hanesini nemli bir bezle silebilirsiniz.
1) Toz haznesinin ucunda yer alan ayırma tuşuna basarak
emiş ağzını çıkarın. Toz haznesindeki pislikleri kolayca çöp
kutusuna boşaltabilirsiniz. Eğer emiş gücü düşerse filtreyi
de temizlenmeniz gerekir.
2) Toz hazneyi ayırma tuşuna basarak cihazdan çıkarın.
Filtreyi toz haznesinden çıkartın, toz haznesini boşaltın,
filtreyi temizleyin.
3) Toz haznesini nemli bir bezle temizleyin.
4) Filtreyi ılık sabunlu suyla temizleyin.
5) Filtreyi toz haznesine yerleştirmeden kurumuş olduğuna
emin olunuz eğer değilse saç kurutma makinesiyle
kurutabilirsiniz.
6) Sonra toz haznesini ( içinde filtre olacak ) gövdeyle
birleştirebilirsiniz.

4
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Sorun Giderme

KULLANIM SONRASI

Yetkili Fakir servislerine başvurmadan önce sorunu
çözmek için bu el kitapçığına başvurunuz eğer sorunu
çözemiyorsanız yetkili servisi arayınız.

UYARI!
Sorun gidermeye başlamadan önce cihazı kapatınız ve
fişten çıkartınız.

Arızalar
Cihaz çalışmıyor veya
Cihaz şarj olmuyor.

Cihaz vakumlayamıyor.
Cihaz normalden fazla ses çıkartıyor.

14

Olası neden
1)Batarya boştur.
2)Cihaz kapalı konumdadır .
3)Şarj için kullandığınız prizde
elektrik yoktur.
1)Toz haznesi dolmuştur.
2)Filtre kirlidir.
1)Vakumlu parçalara parçacıklar
sıkışmıştır.

Çözüm
1)Bataryayı şarj edin.
2)Cihazı açık konuma getirin.
3) Başka bir prizi deneyin.
1)Toz haznesini boşaltın.
2) Filtreyi temizleyin.
1) Parçacıkları uzaklaştırın.

KULLANIM SONRASI

Geri Dönüşüm

TR

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik
kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte
atılmamalıdır. Ülkenizde mevcut bulunan
yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak
belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme
uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri
dönüşüm çöp kutularına atınız.
uygundur.

Sevk

Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE yönetmeliğine

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.
Orijinal ambalajı saklanmalıdır.
Bu ürün A K INDUSTRIAL CO., LTD. 7/F BLOCK B,LUK
HOP IND BLDG NO.8 LUK HOP ST.SANPOKONG KLN
HONG KONG tarafından Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış
Tic. A.Ş. adına üretilmiştir.
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General

Thank you for purchasing the AS Premium 1108
T-CBC rechargeable vacuum cleaner. It was designed
and constructed for many years of trouble-free
operation.

Information about the
operating instructions

These operating instructions are intended to enable the
safe and proper handling and operation of the appliance.
Read these operating instructions carefully before using
the appliance for the first time.
Keep the operating instructions in a safe place. Include
these operating instructions when passing the appliance
on to another user.

Liability

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. will accept no
liability for damages resulting from failure to comply with
the operating instructions and cannot assume any liability
in case the appliance is used for other purposes than its
intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions
before using the appliance. Please keep this instruction in
a safe place for the further use. If you pass the appliance
on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but
keep it until you are satisfied that the appliance is working.

Notices in the operating
instructions

WARNING!
Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in
jury or death.

ATTENTION!
Indicates notices of risks that can result in damage to the
appliance.
NOTICE!
Emphasizes tips and other useful information in the
operating instructions.
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SAFETY

CE Declaration of
Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Appliance
and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives.
2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and
2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliance bears
the CE mark on the rating plate.

Usage Area

This product designed for just household use. It is not
suitable for Business and industry type. Otherwise it will be
accepted as “out of warranty conditions” by our Authorized
Services.

Unauthorized Use

The examples of unauthorized use listed here can result in
malfunctions, damage to the appliance or personal injury:
This appliance is not designed to be used by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental
capacities or by persons lacking in experience and/or
knowledge, unless they are supervised by someone who is
responsible for their safety or have received instructions on
how to use the appliance. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
Childrenshould be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. Home appliances are not toys for
children! Therefore, use and store the appliance away from
the reach of children. Children do not recognize the danger
involved with handling an appliance. Keep packaging films
away from children - danger of suffocation!
• Never operate an appliance with a defective power cord
and refer to Fakir Authorized Services.
• Never vacuum hot ashes, detergents, glass, water,
needle.
• Never leave the appliance exposed to heat.
• Never vacuum liquid and wet items. Never immerse the
vacuum cleaner in water.
• Never unplug the appliance from its cable, use its plug.
DO NOT LEAVE IT ALONE WHILE PLUG-IN.
Just use Fakir filter and accessories.

WARNING!
Repairs must be done by Authorized Fakir Services.
Incorrect repairs can be a danger for the user.
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Fakir Elektrikli ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. has no
responsibility for the appliances which are maintenanced
and repaired apart from Fakir Services.
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When using an electric appliance, basic precautions
should always be followed, including the following:
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
The device is only authorized for private, domestic use
only. Using it for any other purposes will harm the device.
Before using the device, check that your local mains
voltage coincides with the voltage of the mains adapter.
Do not leave the device unsupervised when the charging
plug is connected.
The devices is not a toy, therefore please be particularly
careful when children are around.
Check the device and connections regularly for visible
damage. The device must not be used if the housing is
damaged or other damage is present. In case of a
damage please contact with Authorized Fakir Service.
Never attempt to open the device or the mains adapter
yourself or to replace the connecting cable. Always have
repairs to the device carried out by Authorized Fakir
Service. There is considerable danger to the user if
repairs are faulty.
Never pull on the cable to disconnect the mains adapter
from the mains,always use the plug.
Do not trap the mains adapter cable and when using the
adapter, pay attention to where the cable is to prevent any
danger of tripping over it.
Keep the cable away from heated surfaces (e.g. cooker
surfaces).
Do not touch the mains adapter and cable with wet hands.
Do not use the unit outside.
Do not use the device to pick up inflammable fluids (e.g.
Fuel or solvent) or burning objects (e.g. ash cigarettes).
Never vacuum up sharp objects such as shards of glass
etc.
Do not point the vacuum cleaner at persons or animals
when in operation.
Only use the device with the accessories supplied.
Please keep these instructions in a safe place for future
references.
To avoid the risk of personal injury, never attempt to open
the battery compartment of the appliance.
Do not put the product or use in the bathroom
Do not attach or leave any metal pins or dust on the
battery charger terminal
For your safety and safety of others, do not attempt to fix
the battery and other parts of the device.
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• To avoid excessive heat and damage to the unit or
batteries, do not operate the device while charging.
• Clean any dust on the power plug regularly.
• Avoid putting any objects to filter
• When servicing the unit, never put fingers or other objects
into any rotating unit, the device would accidentally be
turned on.
• Do not operate the product covering the suction or
exhaust ports.
• Do not strike the suction head hard against the wall or
furniture.
• Disconnect the power plug from the power outlet when
not in use.
• Do not store the product in high temperature areas such
as in the vehicle under the sun near heating equipment.
• Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode
at high temperatures.
KEEP THIS USER MANUAL FOR FURTHER USAGES.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
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1 Suction nozzle for easy emptying
of dirt
2 Release button for suction nozzle
3 Dust container
4 Dust filter
5 LED charge state and charge
control indicator
6 Release button for dust container
7 Push-button switch
8 Handle
9 Air outlet slots
10 Battery housing
Accessories
11 Table/wall charging station with
integrated accessory depot
12 Release button for removal of
rechargeable vacuum cleaner from
the station.
13 Furniture brush
14 Crevice nozzle
15 Power electric brush
16 Power LED lamp
17 Lamp selector switch
18 Charger (not shown)
19 Vehicle charging cable (not shown)
20 Carrying bag (not shown)

Rated voltage
for charger
Battery voltage
Battery charging time
Usage Time
Weight
Usage Life

: 100-240 V AC / 50/60 Hz
: 24 V DC; 0.3 A
: 10.8 V NiMH; 1.5 Ah
: 15 h
: 20 min. (average)
: 1,070 g
: 10 years
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Fig. 1

USAGE

1. Separate the back part of the charging station from the
front part by pushing it downward.
(Fig. 1)
2. Find a suitable location on an indoor wall, near an
electrical outlet. Bear in mind the warnings described
above.
3. Hold the back part on the wall as shown in Fig. 2, mark
the position of the mounting screws and then drill the
holes for the screws.

Fig. 2

WARNING!
Before drilling the holes, make sure that no electrical
wires or pipes will be damaged.

Fig. 3

Fig. 4
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4. Use the included anchors and screws to mount the
charging station. Insert the anchors in the holes and then
screw the screws into the anchors to a clearance of about
3 mm to the wall. Now hang the back part on the screws
and tighten the screws. Then connect the front part with
the back part.
5. Plug the small plug of the charger into the left jack on
the charging station. (Fig. 3)
If you wish to charge the battery with the automobile
charging cable using the socket of a car, caravan or boat,
make sure that the voltage is set to 12V. Then plug the
small plug of the vehicle charging cable into the right jack
on the charging station. (Fig. 4)

USAGE

Information on charging
the battery

GB

ATTENTION!
The battery must be charged for 15 hours before using
the appliance for the first time.
The battery should be completely discharged before the
initial charging. Check this by switching on the appliance
(see “Operation” in the table of contents). Leave the
appliance switched on until the motor runs only very
slowly.

ATTENTION!
The battery will be charged only if the vacuum cleaner is
switched off.

Fig. 5

5

NOTICE!
New batteries or batteries that have not been
discharged for an extended period possibly will not
be fully charged. The battery will be fully charged
after several charging and discharging cycles.

1. Place the vacuum cleaner in the charging station.
2. Plug the charging station vehicle plug into the socket or
vehicle socket.
3. Check whether the 3-color LED charging display on the
appliance (5) lights up. If so, the battery is charging.
Red LED flashes: 0-40 % charge
Yellow LED flashes: 40-70 % charge (red lights up)
Green LED flashes: 70-99 % charge (red + yellow light up)
The battery is fully charged when all LEDs light up.
4. While charging, the appliance and the charger become
somewhat warm. This is normal and is not an indication of a
problem.
5. After about 15 hours, unplug the charger from the electrical
outlet. This saves electricity.
The rechargeable vacuum cleaner can be stored in the
charging station until the next use.

NOTICE!
If it is charged in car, boat or caravan, car charger
must be used.
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Operation

Make sure that the filter is properly inserted and that the dust
container is empty before using the vacuum cleaner.

NOTICE!
When the battery is completely charged you can
use the vacuum cleaner for about 20 minutes.
Removal from the
charging station
Fig. 6

To remove the appliance from the table/wall charging
station press the release button (12) and remove the
appliance by pulling it vertically up and out of the
charging station. (Fig. 6)
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Power-on/off
Fig. 7

After
vacuuming
Fig. 8
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To power the appliance on and off, press the pushbutton
switch (7) on the handle. The rechargeable
vacuum cleaner has 2 power levels:
Press 1 time = high power
Press 2 times = low power
Press 3 times: switches appliance off

After vacuuming, switch the appliance off and place it
in the table/wall holder.
You can use the table/wall charging station to store the
furniture brush (13) and the crevice nozzle (14).

USAGE

Inserting furniture brush
and crevice nozzle

GB

ATTENTION!
The appliance must be switched off whenever you
attach or remove a nozzle.

Fig. 9

Insert the furniture brush and crevice nozzle into the
removable suction nozzle on the dust container of the
rechargeable vacuum cleaner.
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Crevice nozzle
The crevice nozzle (14) can be used to vacuum dirt out of
deep crevices in car seats, upholstered furniture, corners,
trim, etc.
Upholstery nozzle
You can use the upholstery nozzle (13) to vacuum car seats,
upholstered furniture, curtains, etc.

Inserting the electric
brush
Fig. 10
3
2
1

Before using the electric vacuum brush you must remove the
suction nozzle (1) by pressing the release button (2) on the
dust container (3) and removing the suction nozzle. Insert the
electric vacuum brush (15) as shown in Fig. 11 into the
suction opening on the dust container until the round opening
on the electric brush locks into the release button (2) of
the dust compartment (3).
To remove the electric vacuum brush, press the release
button on the dust container and pull the electric vacuum
brush off of the dust container.
The electric vacuum brush is equipped with an electrically
powered rotary brush and is suitable for vacuuming
low pile carpets, rugs, mats, upholstery, etc.

Fig. 11
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Fig. 12

NOTICE!
Vacuuming of thread, yarn, hair, etc. can cause the
rotary brush to become blocked.
If this happens, switch off the appliance, disconnect
the electric brush from the dust compartment and
remove the thread, etc. from the rotary brush and clean it.
Inserting the
LED lamp

16
Fig. 13

3

Fig. 14
17
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The included LED lamp (16) makes the rechargeable
vacuum cleaner a long-lasting and universal source
of light, with or without an alarm function.
Remove the dust container by pressing the release
button (6) and simultaneously swinging the dust
container (3) downward and away from the motor
housing.
Now you can connect the lamp attachment to the
motor housing; it will audibly lock into place. This
interrupts the power supply to the motor.
Switch on the LED lamp with the selector switch
(17). You can choose between 3 functions:
• Press 1 time = steady light ON
• Press 2 times = alarm flashing light
• Press 3 times = steady light + alarm flashing light
• Press 4 times = OFF

NOTICE!
The LED lamp cannot be switched on with the ON/OFF
switch (6).

AFTER USE
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Cleaning and care
WARNING!
Switch the rechargeable vacuum cleaner off prior to
cleaning and care.

NOTICE!
The suction power of the appliance depends on how
full the dust container is and how dirty the filter is. We
recommend emptying the dust container and cleaning
the filter after each use.

ATTENTION!
Do not use cleaning solutions, abrasive cleaners or
alcohol. This would damage the housing.
Cleaning the dust
container and filter

2
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4

Clean the appliance only with a dry or moist cloth.
If necessary, you can also clean the dust container with a
damp cloth.
1. To empty the dust container, press the release button
(2) and remove the suction nozzle. Then you can easily
empty the container into the household trash. If the
vacuum power decreases, you should clean the dust filter
(4).
2. To open the dust container, press the release button
(6) and remove the dust container by swinging it downward
and away from the motor housing.
3. Wash the filter with warm soapy water.
4. Clean the inside of the dust container with a damp
cloth.
5. Before you insert the filter in the dust container, make
sure that the filter and dust container are completely dry.
Dry the filter and dust container with using heat, for
example with a hair dryer.
6. Now connect the dust container (with the filter inserted)
with the motor housing.

27

GB

Troubleshooting

AFTER USE

Before contacting the authorized Fakir/nilco service center,
check to see if you can eliminate the problem yourself with
the help of the operating instructions.

WARNING!
Switch off and unplug the rechargeable vacuum cleaner
before beginning troubleshooting.

Malfunctions
Appliance does not operate,
or appliance does not charge
Appliance does not vacuum
Appliance is unusually loud
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Possible cause
Battery is empty
Appliance is switched off
No electricity at wall socket
Dust container is full
Filter is dirty
Vacuumed particles are stuck

Remedy
Charge battery
Switch on appliance
Use other wall socket
Empty dust container
Clean filter by washing it out
Remove particles

AFTER USE

Waste Disposal

GB

If the service life of the device has ended, in particular if
functional disturbances occur, make the worn-out device
unusable by cutting through the power cable.
Dispose of the device according to the environmental
regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of
together with household waste. Bring the
worn-out device to a collection center. The
packaging of the device consists of recyclingcapable materials. Place these, sorted out
according to material, in the collectors provided,
so that recycling can be carried out on them. For
advice on recycling, refer to your local authority
or your dealer.
This appliance fulfills the requirements of the
2002/96/EC WEEE regulations.

Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar,
well-padded package to prevent damage to the appliance.
This product is produced by A K INDUSTRIAL CO., LTD.
7/F BLOCK B,LUK HOP IND BLDG NO.8 LUK HOP
ST.SANPOKONG KLN HONG KONG on behalf of Fakir
Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş.
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İmalatçı / İthalatçı Firma:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42

